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COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
038/2018

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.958.966/
0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta cidade, neste
ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. Sérgio Onofre
da Silva, portador da carteira de identidade RG no
3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no 477.980.099-
49, residente e domiciliado neste Município torna
público nos termos do art. 24, inciso XIII da Lei nº 8666/
93, a contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – SENAC, para realização de cursos de
qualificação profissional em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social, com fulcro nas
informações constantes na Requisição ao Compras nº
1039/2018, emitida em 25/07/2018.

Arapongas, 06 de agosto de 2018.
Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO  Nº 552/18, DE 01 DE AGOSTO DE 2018

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
- a constatação de erros materiais contidos no Decreto
nº 096/17, de 19 de janeiro de 2017;

D E C R E T A :
Art. 1º - RETIFICAR a nomeação do servidor Hamilton
Marques Junior, matricula nº 86258/1 , concedida pelo
Decreto nº 096/17, para dizer que o período é de 02/01/
2017 a 30/10/2017.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação,  revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 01 de agosto de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
PREFEITO

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 559/18, DE 01 DE AGOSTO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e, considerando o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 15 da Lei Municipal nº
4.121, de 28 de junho de 2013,

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear, Queli Cristina Braz de Souza Mira e
Jacson Mário Rosário de Moura, para exercerem,
respectivamente, a função de Secretária Executiva e
Auxiliar da Secretária Executiva do CONSELHO
MUNICIPAL DO TRABALHO – CMT.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 01 de agosto de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 108/2017.
Pregão: nº. 055/2017.
Contrato: n. º 440/2018
Partes: Município de Arapongas e TONSIG COMÉRCIO
DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA – EPP., CNPJ nº
11.469.424/0001-16, neste ato representado por Adriano
Tonsig dos Santos, inscrito no CPF/MF nº 165.576.098-
07.
Objeto: registro de preços visando a contratação de
empresa especializada no ramo de cartilhas
educacionais para o trânsito, em atendimento a
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito -
SESTRAN, de acordo com as especificações constantes
no Edital de Pregão Presencial nº 055/2017 e em seus
Anexos, e Ata de Registro de Preços n.º 491/2017.
Valor: R$ 67.350,00 (sessenta e sete mil, trezentos e
cinquenta reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência será 12 (doze)
meses com início na data de assinatura.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 111/2017.
Pregão: nº. 057/2017.
Contrato: n. º 441/2018
Partes: Município de Arapongas e MANORT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA – EPP.,
CNPJ nº 07.889.115/0001-28, neste ato representado por
Northon Barreto Spinardi, inscrito no CPF/MF nº
016.945.149-60.
Objeto: registro de preços para futura aquisição de tinta
viária para sinalização, em atendimento a Secretaria
Municipal De Segurança Pública e Trânsito - SESTRAN,
de acordo com as especificações constantes no Edital
de Pregão Presencial nº 057/2017 e em seus Anexos, e
Ata de Registro de Preços n.º 483/2017.
Valor: R$ 178.425,00 (cento e setenta e oito mil,
quatrocentos e vinte e cinco reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência será até 31/12/
2018, com início na data de assinatura.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 049/2018.
Contrato: nº. 274/2018 – 1º Termo Aditivo.
Tomada de Preços: nº. 003/2018.
Partes: Município de Arapongas e SANETRAN –
SANEAMENTO AMBIENTAL S/A., CNPJ nº 95.391.876/
0001- 12, representada por Luiz Carlos Poli, CPF n°
080.630.289-53.
Objeto: contratação de empresa especializada para
serviços de terraplanagem, impermeabilização e
acompanhamento, drenagem dos líquidos percolados,
implantação de caixa de captação de chorume,
implantação do sistema de drenagem dos gases e
implantação de galeria de água pluvial, em atendimento
a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos
e Meio Ambiente - SEASPMA.
Objeto do Termo Aditivo: acordam as partes, nos termos
do artigo 58, I e 57, § 1º, IV e VI da Lei Federal n° 8.666/
93, em prorrogar o prazo final de vigência de 25 de julho
de 2018 para o dia 09 de setembro de 2018. Data e
assinaturas.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 122/2017.
Contrato: nº. 466/2017 – 2º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 038/2017.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA
BERTONI LTDA, CNPJ nº 06.905.724/0001-60,
representada por José Augusto Bertoni, CPF n°
199.308.959-49.
Objeto: locação do imóvel localizado a rua pombas, 1137,
centro, para as instalações e atividades da UBS Pombas,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo nº. 18593, datado de 18/07/2018, acordam
as partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o
prazo de vigência contratual da locação do imóvel
localizado à Rua Pombas, 1137, Centro, por 12 (doze)
meses, observado o início em 31.07.2018 e encerramento
em 31/07/2019, sendo que para este período será mantido
o valor do aluguel em R$ 1.560,59 (um mil, quinhentos e
sessenta reais e cinquenta e nove centavos), totalizando
ao final da vigência a quantia de R$ 18.727,08 (dezoito
mil, setecentos e vinte e sete reais e oito centavos).
Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 160/2017.
Contrato: nº. 593/2017 – 1º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 085/2017.
Partes: Município de Arapongas e ALTATECH
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI – EPP, CNPJ nº
05.365.132/0001-30, representado por Carlos Augusto
Domingues Balconi, CPF n° 029.388.819-16.
Objeto: renovação de licença anual para suporte,
manutenção e atualização de software de segurança
Antivirus Trend Micro Enterprise Security For
Endpoints, em atendimento a Diretoria de Tecnologia
da Informação - DTI - SEMAD.
Objeto do Termo Aditivo: O prazo de execução e vigência
do presente contrato fica prorrogado a partir de 25/10/
2018 até 25/10/2019, nos termos do processo
administrativo n.º 17658 de 09/07/2018, e ainda com
fundamento no art. 57, IV da Lei n.º 8.666/93. Para o
período da prorrogação serão mantidos inalterados os
valores contratuais, correspondendo para o período de
12 (doze) meses o valor total de R$ 46.200,00 (quarenta
e seis mil e duzentos reais). Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 237/2017.
Contrato: nº. 227/2018 – 1º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 121/2017.

Partes: Município de Arapongas e SÃO MIGUEL
ALIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ nº 24.142.114/0001-34,
representada por Helena Josefa Reccanello Beraldo, CPF
n° 748.462.059-91.
Objeto: registro de preços para futura aquisição de
gêneros alimentícios para suprir o cardápio da merenda
escolar das escolas da rede pública e centros de
educação infantil, para o ano de 2018, em atendimento a
Secretaria Municipal de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo sob n° 18057, de 12/07/2018, fica
cancelado o item 74 da Ata de Registro de Preços Nº
227/2018, permanecendo inalteradas as demais
condições estipuladas. Data e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 258/2014.
Contrato: nº. 542/2014 – 4º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 036/2014.
Partes: Município de Arapongas e LANE COELHO
SOBRINHO, CPF nº 023.543.909-63, e por MARIA
APARECIDA GASPAROTTE COELHO, CPF n°
014.460.869-33.
Objeto: locação de imóvel localizado à rua Quetzal, 320,
vila Sampaio, para as instalações e atividades da unidade
básica de saúde Santo Antônio, em atendimento a
Gerência de Patrimônio - GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo nº. 18433, datado de 17/07/2018, acordam
as partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o
prazo de vigência contratual da locação do imóvel
localizado à Rua Quetzal, 320, Vila Sampaio, que obriga
Unidade Básica de Saúde, por 03 (três) meses, contados
de 01/08/2018 e término em 01/11/2018, sendo que para
este período será mantido o valor do aluguel em R$
1.271,59 (um mil, duzentos e setenta e um reais e
cinquenta e nove centavos), totalizando ao final da
vigência a quantia de 3.814,77 (três mil, oitocentos e
quatorze reais e setenta e sete centavos). Data e
assinaturas.

PORTARIA Nº 339/18, DE 01 DE AGOSTO DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando:
- O contido no processo de licitação nº. 021/18, de
contratação de Agente de Integração Especializado em
intermediar e administrar programas de estágio
remunerado, no âmbito do município de Arapongas, por
alunos regularmente matriculados e com frequência
efetiva em cursos, de educação superior, nível técnico e
nível médio vinculados ao ensino público e particular,
mediante concessão de bolsa de estágio, em atendimento
a diversas Secretarias;

R E S O L V E :
DESIGNAR, Ana Paula Viana Abrantes, matr. 94382/1
Secretária Executiva; Carla Tatiane Domingos da Costa,
matr. 80217/1 e matr. 80217/2, Professora; Daiane
Gonçalves Xavier, matr. 93912/1, Auxiliar de Serviços
Gerais; Eunice Petris Sacoman, matr. 89400/1, Auxiliar
Administrativo; Franciele Aparecida Vasconcelos da
Silva, matr. 86720/1, Agente Administrativo; Patricia
Aparecida dos Santos, matr. 98221/1, Professora;
Regina Demele de Carvalho Valério, matr. 51292/1,
Professora,  para, sob a presidência da primeira,
constituírem Comissão Especial de Processo Seletivo
de Estagiário.

Arapongas, 01 de agosto de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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Matr. Nome Cargo Classe Data de 
Concessão 

79073/1 Julio Cesar Aparecido Ferraz Motorista de Ônibus D 01/08/2018 

73750/1 Lourdes Aparecida Francisco Cozinheira C 01/08/2018

25526/1 Luis Carlos Chavioli Téc. em Lab. de Análises Clinicas C 01/08/2018

74500/1 Patrícia Barbosa Marques Assistente Administrativo C 01/08/2018
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DECRETO Nº 573/18, DE 03 DE AGOSTO DE 2018 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício 
de 2018 e a ajustar as programações estabelecidas no 
Plano Plurianual 2018 a 2021 no Anexo I da Lei nº. 4.606, 
de 17/10/2017 e no Anexo V da Lei 4.570, de 29/06/2017 - 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2018, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.610, de 10 de novembro de 2017, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 37.735,31 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos). 

  
 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 05.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças 
288460000.0.006/3.3.20.93.00 � Indenizações e Restituições................................................................................R$           33.821,93 
 Fonte de Recurso 854 
                             3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições................................................................................R$                  73,38 
 Fonte de Recurso 854 
 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 09.01 � Fundo Municipal de Saúde 
103010003.2.032/3.3.90.30.00 � Material de Consumo...........................................................................................R$             3.840,00 
 Fonte de Recurso 348 

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2017 da 
fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR
854 Conv. n° 827922/2016 - Implem. dos Serviços Assist.  do Centro Dia da 

APAE. 
33.895,31 

348 Progr.Farmacia - Custeio 3.840,00 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2018 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 17/10/2017 do 
Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS  

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
846 SUBFUNÇÃO:  OUTROS ENGARGOS

ESPECIAIS 
0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS  
0.006 Atividade: Devolução de Convênios, 

Programas e outras Restituições 
Fonte de Recurso 854 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00 33.895,31 - - -
3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00 73,38 - - -
Principais serviços e ou produtos

0001 Devolver e Restituir convênios, programas e 
outros tributos. 

Outros 
Produtos 

    

Houve aumento da meta física 

ÓRGÃO: 09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021
01 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 FUNÇÃO: SAÚDE
301 SUBFUNÇÃO:  ATENÇÃO BÁSICA
0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO
2.032 Atividade: Manutenção dos Serviços da
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Secretaria de Saúde
Fonte de Recurso 348 � Valor Suplem.
3.3.90.30.00 � Material de Consumo R$ 1,00 3.840 - - -
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços administrativos da 
secretaria 

Apoio 
Administrativo 

01 - - - 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o montante 
das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2018 nas atividades orçamentárias estabelecida no 
Anexo V da Lei nº. 4.570, de 29/06/2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, ficam re-programadas na forma abaixo 
descrita: 

ORGÃO:  05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE

FINANÇAS  
28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
846 SUBFUNÇÃO:  OUTROS ENGARGOS ESPECIAIS
0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS  
0.006 Atividade: Devolução de Convênios, Programas e outras

Restituições 
Fonte de Recurso 854 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00 33.895,31
3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00 73,38
Principais serviços e ou produtos

0001 Devolver e Restituir convênios, programas e outros tributos. Outros Produtos  
Houve aumento da meta física 

ORGÃO:  09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018
01 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 FUNÇÃO: SAÚDE
301 SUBFUNÇÃO:  ATENÇÃO BÁSICA
0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO
2.032 Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde

Fonte de Recurso 348 � Valor Suplem.
3.3.90.30.00 � Material de Consumo R$ 1,00 3.840
Principais serviços e ou produtos

0001 Manter os serviços administrativos da secretaria Apoio 
Administrativo 

01 

Houve aumento da meta física 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 03 de agosto de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

*Republicado por incorreção 
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Estado do Paraná 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO 
EDITAL Nº 032/2018, DE 03 DE AGOSTO DE 2018. 

A Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo de Estagiários, instituída pela
Portaria nº 339, de 01 de agosto de 2018, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
contrato celebrado com o Centro Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) e o 
Município de Arapongas; 

TORNA PÚBLICO: 

A abertura de Processo Seletivo para formação de CADASTRO RESERVA destinado ao 
provimento de vagas de estágio em Nível Médio, Nível Técnico/Pós Médio e Superior, o qual se 
regerá pelas instruções especiais contidas neste Edital.  

O presente Edital estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação de estagiários 
para as áreas descritas no item 2, sob contrato de natureza administrativa, não gerando ao candidato 
selecionado qualquer direito como servidor público.

1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Datas Atividades
07/08/2018 Publicação do Edital de Abertura

09/08 a 10/08/2018 Prazo para impugnação do Edital 
20/08 a 06/09/2018

(dias úteis)
Período de inscrições na Secretaria Municipal de Educação 

18/09/2018 Homologação das inscrições e das notas preliminares de todos os inscritos

20/09 e 21/09/2018 Prazo para recursos quanto às notas preliminares 

26/09/2018
Publicação do resultado dos recursos e homologação da classificação 
final 

2. DAS ÁREAS, DA CARGA HORÁRIA E REQUISITOS

2.1. NÍVEL MÉDIO E NÍVEL TÉCNICO/PÓS MÉDIO � CARGA HORÁRIA 20h

Cursos
Carga 

Horária 
Diária 

Requisitos 

Ensino Médio 
04 (quatro) 

horas 

Estar cursando Ensino Médio, a partir do 2º bimestre ou 2º 
trimestre do 1º ano ao 2º ano do curso e possuir idade 
mínima de 16 (dezesseis) anos, no momento da inscrição. 

Formação de 
Docentes: Educação 
Infantil Anos Iniciais 
Ensino Fundamental 

04 (quatro) 
horas 

Estar cursando o 3º ano do curso de Formação de Docentes: 
Educação Infantil Anos Iniciais Ensino Fundamental e 
possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos, no momento 
da inscrição. 

2.2 NÍVEL SUPERIOR � CARGA HORÁRIA 20h

Cursos Carga Horária 
Diária 

Requisitos 

Administração 04 (quatro) horas Estar cursando Administração, a partir do 3º semestre 
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ao penúltimo semestre do curso. 
Arquitetura e 
Urbanismo 

04 (quatro) horas Estar cursando Arquitetura e Urbanismo, a partir do 3º 
semestre ao penúltimo semestre do curso. 

Ciências Contábeis 04 (quatro) horas Estar cursando Ciências Contábeis, a partir do 3º 
semestre ao penúltimo semestre do curso. 

Ciências Econômicas 04 (quatro) horas Estar cursando Ciências Econômicas, a partir do 3º 
semestre ao penúltimo semestre do curso. 

Direito 04 (quatro) horas Estar cursando Direito, a partir do 3º semestre ao 
penúltimo semestre do curso. 

Educação Física 
(Licenciatura) 

04 (quatro) horas Estar cursando Educação Física (Licenciatura), a partir 
do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso. 

Educação Física 
(Bacharel) 

04 (quatro) horas Estar cursando Educação Física (Bacharel), a partir do 
3º semestre ao penúltimo semestre do curso. 

Engenharia Civil 04 (quatro) horas Estar cursando Engenharia Civil, a partir do 3º semestre 
ao penúltimo semestre do curso. 

Nutrição 04 (quatro) horas Estar cursando Nutrição, a partir do 3º semestre ao 
penúltimo semestre do curso. 

Pedagogia 04 (quatro) horas Estar cursando Pedagogia, a partir do 3º semestre ao 
penúltimo semestre do curso. 

Psicologia 04 (quatro) horas Estar cursando Psicologia, a partir do 3º semestre ao 
penúltimo semestre do curso. 

Serviço Social 04 (quatro) horas Estar cursando Serviço Social, a partir do 3º semestre 
ao penúltimo semestre do curso. 

2.3 NÍVEL SUPERIOR � CARGA HORÁRIA 30h

Cursos
Carga 

Horária 
Diária 

Requisitos 

Administração 06 (seis) horas Estar cursando Administração, a partir do 3º semestre ao 
penúltimo semestre do curso. 

Arquitetura e 
Urbanismo 

06 (seis) horas Estar cursando Arquitetura e Urbanismo, a partir do 3º 
semestre ao penúltimo semestre do curso. 

Ciências Contábeis 06 (seis) horas Estar cursando Ciências Contábeis, a partir do 3º semestre 
ao penúltimo semestre do curso. 

Ciências Econômicas 06 (seis) horas Estar cursando Ciências Econômicas, a partir do 3º 
semestre ao penúltimo semestre do curso. 

Direito 06 (seis) horas Estar cursando Direito, a partir do 3º semestre ao 
penúltimo semestre do curso. 

Engenharia Civil 06 (seis) horas Estar cursando Engenharia Civil, a partir do 3º semestre ao 
penúltimo semestre do curso. 

Nutrição 06 (seis) horas Estar cursando Nutrição, a partir do 3º semestre ao 
penúltimo semestre do curso. 

Pedagogia 06 (seis) horas Estar cursando Pedagogia, a partir do 3º semestre ao 
penúltimo semestre do curso. 

Psicologia 06 (seis) horas Estar cursando Psicologia, a partir do 3º semestre ao 
penúltimo semestre do curso. 

Serviço Social 06 (seis) horas Estar cursando Serviço Social, a partir do 3º semestre ao 
penúltimo semestre do curso. 
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2.4 DA CARGA HORÁRIA E VALOR DE BOLSA AUXÍLIO

Horas diárias Horas Semanais Nível Médio/Pós Médio

4 (quatro) 20 (vinte) R$ 450,00

Horas diárias Horas Semanais Nível Superior

4 (quatro) 20 (vinte) R$ 600,00
6 (seis) 30 (trinta) R$ 900,00

2.5 DO AUXÍLIO TRANSPORTE

O estagiário receberá Auxílio Transporte no valor de R$ 50,00. 

3 DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições para participar deste processo seletivo serão realizadas junto a Secretaria 
Municipal de Educação.

3.2 O candidato interessado à vaga de estágio deverá comparecer pessoalmente à Secretaria 
Municipal de Educação, localizada na Rua Marabú, nº 748 Centro, no período de 20/08 à 
06/09/2018, das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira, nos dias úteis, para realizar sua inscrição, 
cumprindo as exigências contidas neste Edital, munido dos seguintes documentos: 

  
     Documentos

a) ficha de inscrição corretamente preenchida e assinada (Anexo I);
b) 1 (uma) cópia simples e legível da Carteira de Identidade (RG);
c) 1 (uma) cópia simples e legível do CPF;
d) 1 (uma) cópia simples e legível do comprovante de residência de no máximo 3 meses;
e) 1 (uma) cópia simples e legível da declaração de matrícula escolar expedida há no 

máximo 60 (sessenta) dias; 
f) documento oficial (original) da instituição de ensino contendo as notas do último semestre 

concluído para os estudantes/candidatos de nível superior e último bimestre/trimestre concluído para
os estudantes/candidatos de nível médio e nível técnico/pós médio Obs.: documentos/declarações, 
emitidos pela internet deverão conter carimbo e assinatura da instituição;

g) Declaração constante dos Anexos II  quando tratar-se de candidatos pertencentes à família 
de baixa renda (item 8); 

h) Atestado médico (original) com descrição do CID, quando tratar-se de candidatos com
deficiência. 

3.3 Não serão aceitas inscrições por procuração, correspondência ou qualquer outro meio diverso 
do disposto do item 3.2. 

3.4 O candidato que se enquadrar na condição de baixa renda de que trata o item 8 deste Edital,
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deverá preencher e anexar ao formulário de inscrição declaração específica (Anexo II), 
observando o item 8.3 deste Edital. 

3.5 Os candidatos que não apresentarem a documentação exigida serão desclassificados. 

3.6 A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e das condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.7 O Município de Arapongas  não se responsabiliza por informações incompletas ou 
desatualizadas prestadas pelo candidato na ocasião da inscrição. 

3.8 As inscrições serão gratuitas. 

4 DA CLASSIFICAÇÃO

4.1 Para  a  classificação  dos  candidatos  será  utilizada  a  média  das  notas  apresentadas  na
inscrição, conforme o item 3.2 (f ) que deverá ser igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 

4.2 Critérios de desempate: 

4.2.1 Para Ensino Médio: 
a) Obtiver maior média da nota na disciplina de Língua Portuguesa; 
b) Maior idade. 

4.2.2 Para Ensino Superior: 
a) Maior número de semestres cursados; 
b) Maior idade. 

5 DOS RECURSOS

5.1 Os recursos deverão ser direcionados, na forma escrita e devidamente fundamentado, à 
Comissão Especial para o Processo Seletivo de Estagiário, instituída pela Portaria nº 339/18, 
devendo ser protocolados das 9h às 11h e das 13h às 17h, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, 
junto ao Protocolo Geral do Município, localizado na Rua das Garças, 750, Centro. 

5.2 Não serão considerados os recursos formulados fora do prazo ou que não contenham os 
elementos indicativos neste Edital. 

5.3 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, e-mail ou outro meio
que não o especificado neste Edital. 

6 DAS INFORMAÇÕES GERAIS

6.1 A locação das vagas, períodos para elaboração do estágio e carga horária ficarão a critério da
Administração. 

6.2 Será concedida bolsa estágio proporcional à carga horária cumprida e firmada no Termo de
Compromisso de Estágio, conforme item 2.4 e auxílio transporte, conforme item 2.5.
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6.3 A bolsa estágio não possui natureza salarial e visa auxiliar a cobertura de despesas 
relacionadas ao estágio, como transporte e alimentação, entre outros, ficando vedada a concessão 
de qualquer auxílio adicional. 

6.4 A bolsa estágio poderá variar de acordo com a frequência, bem como o número de ausências
que, justificadas ou não, serão descontadas, sendo ainda que não poderá haver compensação ou 
banco de horas. 

6.5 Não será permitida a realização concomitante de mais de um estágio remunerado pelo
mesmo candidato no Município. 

6.6 O estagiário não terá, para qualquer efeito, vínculo empregatício com o Município, seguindo
a disciplina da Lei Federal no 11.788/2008, bem como o contido no processo de licitação  nº. 
021/18, de contratação de Agente de Integração Especializado em intermediar e administrar 
programas de estágio remunerado, no âmbito do município de Arapongas, por alunos 
regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos, de educação superior , nível 
técnico e nível médio, vinculados ao ensino público e particular, mediante concessão de bolsa de 
estágio, em atendimento a diversas Secretarias. 

7 DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

7.1 O candidato com deficiência deverá informar sua condição no momento da inscrição, bem
como anexar laudo e/ou atestado médico original quanto ao processo, espécie e o grau, ou nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
da Doença � CID e a provável causa de sua deficiência. 

7.2 Se convocado, o candidato será submetido a exame acerca de sua condição de pessoa com
deficiência, bem como o grau de compatibilidade com as atividades a serem exercidas, a ser 
realizado pelo Serviço de Perícia Médica do Município, que emitirá parecer observando: 

a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais às atividades a desempenhar; 
c) a viabilização das condições de acessibilidades e as adequações do ambiente de estágio na
execução das atividades; 
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos e outros meios que habitualmente
utilize em seu auxílio; 
e) a Classificação Internacional  de Doença CID e outros padrões  reconhecidos nacional  e
internacionalmente. 

7.3 Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas aos candidatos com deficiência, observada a
compatibilidade do estágio com a deficiência apresentada. 

7.4 A não observância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito por 
vagas reservadas aos candidatos com deficiência, passando a figurar na lista geral de inscritos. 

7.5 A vaga destinada ao candidato com deficiência que não for preenchida será destinada aos 
demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 

7.6 A declaração, documentos falsos ou informações inexatas de dados por ocasião da inscrição, 
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determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes e  o candidato 
será eliminado do certame. 

8 DO CANDIDATO DE BAIXA RENDA

8.1 A participação de candidato pertencente à família de baixa renda será assegurada no 
percentual de 50% (cinquenta por cento) das vagas ofertadas. 

8.2 Será considerada �família de baixa renda�, para fins deste Edital, a unidade nuclear 
eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco que
formam um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto, mantendo sua economia pela
contribuição de seus membros e cuja renda mensal familiar seja de até três salários mínimos ou 
renda mensal per capita de até meio salário mínimo.

8.3 O candidato que se inscrever enquanto integrante de família de baixa renda deverá
especificar referida condição na ficha de inscrição contida no Anexo I, bem como preencher a
declaração contida no Anexo II, acompanhada de Folha Resumo atualizada no máximo em 3 meses, 
emitida pelo Cadastro Único realizado no Centro de Referência da Assistência Social � CRAS, 
pertencente à sua região de domicílio, a saber: - CRAS Del Condor (Rua Iratauá, 2800); - CRAS 
Zona sul (Rua Andorinha do Rio, s/nº - Parque Industrial II); - CRAS CSU (Av. Gaturamo, 1000).  

8.4 A vaga destinada ao candidato pertencente à família de baixa renda que não for preenchida
será destinada aos demais candidatos observados à ordem geral de classificação. 

8.5 O candidato inscrito como pertencente à família de baixa renda participará do processo em
igualdade de condições aos demais candidatos. 

8.6 Não obstante a condição declarada pelo candidato, a Administração Municipal se reserva no 
direito de diligenciar a fim de confirmar a veracidade de quaisquer das informações prestadas. 

8.7 A não observância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito por 
vagas reservadas aos candidatos de baixa renda, passando a figurar na lista geral de inscritos. 

9 DA HOMOLOGAÇÃO FINAL E DA CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS 
ATIVIDADES PARA ESTÁGIO

9.1   A classificação no Processo Seletivo de Estagiários não gera direito à convocação, senão 
uma vez observados critérios de oportunidade e conveniência da Administração. 

9.2 A convocação dar-se-á rigorosamente à ordem de classificação por curso, por meio de edital
a ser divulgado no Diário Oficial e no site do Município. 

9.3  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar e observar rigorosamente os editais 
e os comunicados a serem divulgados nos locais previstos neste edital, item 9.2.

9.4 O candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do dia seguinte da  data de 
publicação do Edital de convocação, para comparecer na Diretoria de Recursos Humanos, 
subordinada à Secretaria Municipal da Administração, para orientação quanto aos 
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procedimentos necessários à regularização do estágio, ocasião em que o candidato deverá atender 
de imediato. 

9.5 O não atendimento quanto ao contido no item 9.4 implicará inabilitação automática do 
candidato para o Processo Seletivo de Estagiários, reservando-se ao Município o direito de
convocar o próximo candidato da lista de classificação, não cabendo nessas hipóteses, pedido de
reconsideração ou recurso. 

9.6 É da responsabilidade do candidato manter atualizadas suas informações, junto a Diretoria 
de Recursos Humanos, vinculada à Secretaria Municipal de Administração. 

9.7 A realização do Estágio dar-se-á mediante a firmação do Termo de Compromisso de
Estágio, celebrado entre o Educando, o Município de Arapongas e a Instituição de Ensino
devidamente conveniada, na qual o candidato encontra-se matriculado, com interveniência do 
CIEE/PR, a empresa contratada para este fim. 

10 DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

10.1  O presente Processo Seletivo de Estagiários terá validade até 12 (doze) meses, contado a 
partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período,  a 
critério da Administração. 

11 DA DURAÇÃO DOS CONTRATOS 

11.1  Os contratos referente ao Processo Seletivo de Estagiário serão em conformidade com o 
disposto no art. 11 da Lei Federal nº 11.788/2008.

12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1  A documentação entregue pelo candidato não será devolvida, passando a compor os autos
do processo relativo ao presente Processo Seletivo de Estagiários. 

12.2 Ao efetuar sua inscrição o candidato adere aos termos do presente Edital, sendo de sua
inteira responsabilidade acompanhar a publicação dos respectivos atos, editais, aditamentos e
instruções específicas para a realização e conclusão do processo. 

12.3 As publicações relativas ao presente Processo Seletivo de Estagiário ocorrerão no Diário
Oficial do Município, através do site www.arapongas.pr.gov.br. 

12.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial para o Processo Seletivo de
Estagiários. 

Arapongas, 03 de agosto de 2018. 

Ana Paula Viana Abrantes 
Presidente da Comissão Especial para o 

Processo Seletivo de Estagiário  

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO 
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Assinalar a vaga pretendida e preencher a Ficha de Inscrição com letra de forma, legível sem 
abreviações e rasuras 

NÍVEL MÉDIO E NÍVEL TÉCNICO/PÓS MÉDIO � CARGA HORÁRIA 20h
(     ) Ensino Médio 
(     ) Formação de Docentes: Educação Infantil Anos Iniciais Ensino Fundamental 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGA HORÁRIA 20h CARGA HORÁRIA 30h 
Cursos Cursos

(    ) Administração (    ) Administração 
(    ) Arquitetura e Urbanismo (    ) Arquitetura e Urbanismo 
(    ) Ciências Contábeis (    ) Ciências Contábeis
(    ) Ciências Econômicas (    ) Ciências Econômicas 
(    ) Direito (    ) Direito 
(    ) Educação Física (Licenciatura) (    ) Engenharia Civil 
(    ) Educação Física (Bacharel) (    ) Nutrição 
(    ) Engenharia Civil (    ) Pedagogia 
(    ) Nutrição (    ) Psicologia 
(    ) Pedagogia (    ) Serviço Social 
(    ) Psicologia  
(    ) Serviço Social  

Período/Etapa/Ano (especificar):  
Instituição:   
Horário de aulas: (  ) Manhã � (   ) Tarde � (   ) Noite 
Nome  Completo:   
Data de Nascimento: ____/____/_______         Naturalidade:    
Nº RG:    Nº CPF:    

Rua:  ___________ Nº________      
Bairro:     ____________                  CEP:                     Telefones/Contatos: ______________________ 

   e-mail:_      

Candidato com Deficiência? (  ) Sim - (  ) Não 
Especifique a deficiência: Documento anexo ( ) Sim - ( ) Não 

Candidato baixa renda? (  ) Sim � (  ) Não (se positivo, preencher declaração do anexo II ) 

  / /2018. 
(data da inscrição no Processo Seletivo de Estagiário) Assinatura do candidato 
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Conferido por: ____________________ 
Em: ____/____/______ 

................................................................................................................................................................... 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO 

A Prefeitura do Município de Arapongas declara ter recebido a Ficha de 
Inscrição com as informações do(a) participante:  

_________________________________________________________ 

Arapongas- PR, ____ de __________________ de 2018. 

_________________________________                  _______________________________ 

                 Visto de Recebimento                      Assinatura do(a) Candidato(a) 

Para uso da Secretaria Municipal de Educação 

Documentos anexados: 
( ) 01 cópia de RG; 
(    ) 01 cópia do CPF; 
( ) 01 cópia de comprovante de residência atualizado; 
( ) 01 cópia da declaração de matricula escolar; 
(   ) 01 Documento oficial (original) da instituição de ensino contendo as  notas  do último semestre 
concluído para os estudantes/candidatos de nível superior e último bimestre concluído para os 
estudantes/candidato de nível médio *Obs.: documentos/declarações, emitidos pela internet 
deverão conter carimbo e assinatura da instituição, conf orme item 3.2 na letra �f �; 
(    ) 01 declaração de baixa renda (quando couber); 
(    ) 01 Laudo Médico (original) para candidato com  deficiência (quando couber); 
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ANEXO II � DECLARAÇÃO DE BAIXA RENDA

Eu,   , portador do 

CPF nº___________________ e RG n º ____________________ declaro para os fins de 

atendimento ao item 8 do Edital de Abertura do Processo Seletivo de Estagiários nº 032/18, 

de 03/08/18, do Município de Arapongas, que sou membro de família de baixa renda, assim 

considerada aquela, cujo rendimento do núcleo familiar não ultrapassa o valor bruto e máximo de 

dois salários mínimos (nacional), razão pela qual me autodeclaro de baixa renda para os fins 

editalícios. Igualmente, declaro que não possuo bens imóveis ou móveis em minha titularidade. 

Declaro ainda que estou ciente e de acordo com todas as regras que norteiam a presente seleção e 

que a declaração de informações falsas sujeitam-me às sanções previstas em lei. 

E por ser expressão da verdade, subscrevo. 

Arapongas, _____/_____/2018. 

Assinatura do Candidato 
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Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

                        

PORTARIA nº. 336/18 de 01 de agosto de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando: 

- O contido no art. nº 254 da Lei nº 4.451/16, (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais); 

R E S O L V E: 

Art. 1º - Designar, a partir de 01 de agosto de 2018, os servidores abaixo 

relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, 
conforme segue: 

Matrícula Nomes Cargo Função 

112461/1 Diego José Berrocal Advogado Presidente 

112216/1 Nathália de Araújo Oliveira Assistente de Ser Jurídicos Membro 

81647/2 Henrique Garcia Filetti Agente Administrativo Membro 

51195/1 Kátia Regina Miquelon da Silva Assistente Administrativo Suplente 

40878/1 Antonio Rufino Auxiliar Administrativo Suplente 

Art. 2º - Fica concedida a Gratificação por Exercício de Função em 
Comissão Permanente - GECP, ao presidente e membros da respectiva comissão, 
mencionados acima, com fundamento no art. 90 e parágrafos da Lei nº. 4.451, de 
25/01/16. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as Portarias nºs. 535/17, 059/18 e demais disposições em contrário.  

Arapongas, 01 de agosto de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 
Secretário Municipal de Administração 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PREFEITURADO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
                                  Estado do Paraná 
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Matrícula Nome Cargo Nº Processo  Motivo do Indeferimento 

114316/1 Ivanete Ferreira da S. Dias Enfermeira 19945 � 30/07/18 

Apresentou Certificado de conclusão do Curso de Pós-
Graduação �Lato Sensu� Especialização em �Saúde 
Coletiva e Saúde Família� o qual já apresentou em 
25/02/16, encontrando-se devidamente enquadrada na 
classe B. 

61123/1
Lucimara Cheles da Silva 
Franzin 

Odontóloga 19921 � 30/07/18 

Apresentou Declaração de Pós-Doutorado em 
Odontologia Integrada, porém já se encontra 
enquadrada na classe D, sendo a última do Grupo 
Profissional Superior 1, (art. 27, seção II � a) da Lei 
Municipal nº 4.453, de 25/01/16). 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 048/2018 � Processo Adm. N º 078/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PINTURA EM GERAL, PARA 

ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue: 

Ata de Registro de preços n. 277/2018, assinada em 04 de maio de 2018 - PIRACCINI & OLIVEIRA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 11.047.983/0001-38.

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 112.500 Metro quadrado Serviço "mão de obra - pintura - látex acrílica" 2,49 280.125,00 

02 37.500 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - textura" 3,60 135.000,00 

03 15.000 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - grafiato" 4,45 66.750,00 

04 75.000 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - massa corrida" 4,45 333.750,00 

05 37.500 Metro quadrado Serviço "mão de obra - pintura - látex acrílica" 2,49 93.375,00 

06 12.500 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - textura" 3,60 45.000,00 

07 5.000 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - grafiato" 4,45 22.250,00 

08 25.000 Metro quadrado Serviços "mão de obra - pintura - massa corrida" 4,45 111.250,00 

TOTAL GERAL R$ 1.087.500,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 04 de agosto de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Licitação � Processo Administrativo nº 216/17 � Inex. nº 024/17 

Processo Administrativo nº. 216/2017 � Inexigibilidade nº. 024/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 012/2017 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 108/18 de 12 de março de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 012/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

PALMA & MIRANDA SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA. 

20.383.264/0001-89 
RUA BORBA GATO, 1078, APT 1003, JARDIM 

AMERICA, LONDRINA � PR. 
HABILITADO 

      Arapongas, 06 de agosto de 2018.  
   

Cristiane Franco 
Presidente
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Licitação � Processo Administrativo nº 217/17 � Inex. nº 025/17 

Processo Administrativo nº. 217/2017 � Inexigibilidade nº. 025/2017 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 013/2017 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 108/18 de 12 de março de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 013/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

CLINICA MÉDICA PARANASUL - EIRELI 26.760.396/0001-69 
RUA ILDA DOS SANTOS COUTINHO, 1231, JARDIM 

LICCE, SANTO INÁCIO � PR. 
HABILITADO 

      Arapongas, 06 de agosto de 2018.

Cristiane Franco 
Presidente
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS - CODAR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 � PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018-DL 
 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO Registro de Preços para futura e eventual Contratação 

de Empresa para fornecimento de até 3.000t de Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente � C.B.U.Q � Traço �F�, Padrão DER - Massa fina (pedrisco 3/8 e pó de pedra) 

objetivando a realização dos serviços de pavimentação asfáltica e tapa buracos nas 

vias urbanas do Município de Arapongas � Paraná. Sessão pública para recebimento dos 

envelopes documentação e propostas: às 09h00min do dia 16 de Agosto de 2018, nas 

dependências da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas � CODAR, localizada na Rua 

Garças, nº 725 - Centro, em Arapongas/Pr. Tipo de Licitação e Critério de Julgamento: 

Pregão Presencial � REGISTRO DE PREÇO - Com critério de julgamento de MENOR PREÇO 

POR ITEM. Disponibilidade do Edital: através do e-mail codar.licitacao@gmail.com e no 

Portal da Transparência da Companhia no endereço eletrônico: codar.atende.net na aba 

Suprimentos > Compras > Licitações a partir de 07/08/2018.  Informações complementares 

pelo telefone (43) 3252-0133 - Departamento de Licitação. 

 

Arapongas-PR, 06 de Agosto de 2018. 

 
 

DAVID OLIVEIRA RIBEIRO 
DIRETOR PRESIDENTE 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO


		executiva@arapongas.pr.gov.br
	Rua Garças, 750 - Centro
	Prefeitura Municipal de Arapongas




